OHLÁŠKY FARNOSTÍ NÁCHOD A STUDNICE
27. neděle v mezidobí
Ohlášky také naleznete na http://www.nachod.farnost.cz

• Dnes je možné přispět na restaurování oken budovy děkanství. Vybráno zatím máme
170 063 Kč. Předpokládaná spoluúčast farnosti činí 250 000 Kč. Předem děkujeme za
porozumění a vstřícnost. Nedělní večerní mše svatá je obětována za dobrodince farnosti.
Občerstvení před kostelem se ruší.
• USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. září 2020 č. 958 o přijetí
krizového opatření.
Vláda s účinností ode dne 5. října 2020 od 00:00 hod. do dne 18. října 2020 do 23:59 hod.
I. zakazuje hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních
prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, s výjimkou
členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na
svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu,
a odstup od jiných osob menší než 2 metry; tento zákaz se nevztahuje na hromadné akce
uvedené v bodě II.
II. omezuje účast na bohoslužbě tak, že se jí účastní nejvýše tolik osob, kolik je míst
k sezení, nejvýše však 100 osob, a osoby, které se bohoslužby účastní, se převážně zdržují
na místě k sezení, a to s výjimkou osob vedoucích bohoslužbu a jejich pomocníků, a v
průběhu bohoslužby se nezpívá.
• Církevní opatření diecézního biskupa v souvislosti s pandemií Covid-19
S účinností od soboty 3. října 2020, do odvolání, uděluji pro věřící na území
Královéhradecké diecéze dispens od osobní účasti na nedělní Mši svaté v kterémkoliv
z následujících případů:
a) mají příznaky onemocnění Covid-19, chřipkového či jiného respiračního onemocnění,
b) jsou v povinné karanténě,
c) izolují se dobrovolně ze zdravotně odůvodněné opatrnosti (rizikové skupiny, ochrana
druhých),
d) nemohou se bohoslužby zúčastnit z důvodu omezení, vyhlášených orgány veřejné
správy.
Poděkování
• Děkujeme za výzdobu a úklid kostelů a za úklid na děkanství.
• Děkujeme ženám za umytí oken na děkanství.
• Děkujeme za vaše příspěvky do sbírky, za dary, které dáváte do pokladniček nebo zasíláte
na účet farnosti.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina

Intence
27. neděle v mezidobí
Vavřinec – za Janu a Renatu Kludákovy (K.)
Studnice – (F.)
Vavřinec – za živé i † farníky (K.)
Michael – za † rodiče a sourozence (F.)
Česká Čermná (H.)
Jizbice – posvícení (K.)
Vavřinec – za dobrodince farnosti (F.)

Neděle
4. 10. 2020

7:30
8:00
9:00
10:15
10:30
12:00
18:00

Pondělí
5. 10. 2020

7:00

Vavřinec – za Karla Bitnara a duše v očistci (F.)

18:00

Vavřinec – za Františka Zemana a jeho rodinu (H.)

Středa
7. 10. 2020

16:00

Památka Panny Marie Růžencové
Vavřinec – za zesnulé z rodiny Celbovy (K.)

Čtvrtek
8. 10. 2020

7:00

Vavřinec – za Zeithamlovy, Kabrhelovy a Tomáškovy (K.)

Pátek
9. 10. 2020

18:00

Vavřinec – za rod Kuhnů (F.)

7:30
18:00

Sobotní památka Panny Marie
Vavřinec – za † paní Luciakovou (K.)
Vavřinec – za rodiče Hoffmannovy a celý rod (F.)

Úterý
6. 10. 2020

Sobota
10.10. 2020

7:30
8:00
Neděle
9:00
11. 10. 2020 10:15
10:30
15:00
15:00
18:00

28. neděle v mezidobí
Vavřinec – za živé i † osadníky z Bražce (K.)
Studnice – posvícení (F.)
Vavřinec (posvícení) – za živé i † farníky (K.)
Michael – za Josefa Vítka a za úspěšné složení zkoušky (F.)
Česká Čermná (H.)
Vysokov – posvícení (F.)
Pavlišov – posvícení (K.)
Vavřinec – za živé i zemřelé z rodiny Štěpánovy, Balcarovy,
Bubeníčkovy a Zelených (H.)

